CZĘŚĆ II SIWZ – PROJEKT UMOWY

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn
Przedmiot zamówienia:
Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. oraz artykułów
bhp

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/33/2017

UMOWA NR .............................
Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu …………………. roku pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, zarejestrowanym w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem 0000097877, w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54369, REGON 510734049, kapitał zakładowy (w tym wniesiony) 31 369 500 zł, zwanym dalej:
“Zamawiającym” lub „Stroną”, którego reprezentuje:
Prezes Zarządu – Mariusz Gawełda,
a
…………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej: “Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowanym przez:
…………………. - …………………… .

Mając na uwadze fakt, że:
1. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. pod poz. 1579), na podstawie Oferty
Wykonawcy z dnia ………………………………….,
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2.

Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania
wynikające z niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
§1
Interpretacja
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego, o którym mowa pkt.1 preambuły, tj.:
1.1. Załącznik nr 1 - Wyjaśnienia do SIWZ udzielone w toku postępowania
przetargowego;
1.2. Załącznik nr 2 – Instrukcja dla Wykonawców.
1.3. Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
1.4. Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych
w pkt 1.1. – 1.4. w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumentach
wymienionych we wskazanej w ust.1 kolejności.
3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie
mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.
4. Spośród załączników wymienionych w ust. 1, Strony parafują wraz z Umową Załącznik
nr 3.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy są „Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników
ZGOK Sp. z o. o. oraz artykułów bhp”, w zakresie, rodzaju i w ilościach
wyszczególnionych w „Opisie przedmiotu zamówienia” – Załącznik Nr 3 do Umowy.
2. Środki ochrony indywidualnej objęte niniejszym zamówieniem mają być fabrycznie nowe,
najwyższej jakości. W przypadku środków ochrony indywidualnej produkowanych
z wyznaczeniem okresu przydatności do użytku, minimalny okres przydatności do użytku
w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na
opakowaniu.
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3. Dostawy środków ochrony indywidualnej odbywać się będą:
3.1.

Sukcesywnie w terminie maksymalnie ……………………. dni od daty zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego – drogą elektroniczną (e-mail) wraz z
potwierdzeniem telefonicznym; zgodnie z wykazem asortymentu zawartym w
Załączniku

nr

3

do

Umowy,

zgodnie

z

Ofertą

Wykonawcy

z

dnia

…………………..
3.2.

do siedziby Zamawiającego,

3.3.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.

4. Miejscem dostaw przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej: ZGOK), ul. Lubelska
53, 10-410 Olsztyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rzeczywistej ilości zamawianych środków
ochrony indywidualnej. Zmiana wynikać będzie w szczególności ze zmiany liczby ich
użytkowników.
6. Rzeczywista ilość wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
7. Koordynatorem

realizacji

umowy

ze

strony

Wykonawcy

jest:

…………………………………………..adres e-mail do korespondencji:…………., tel.
…………..
8. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: ……………………. adres
e-mail do korespondencji: ……………………………, tel. ……………………………..
§3
Wynagrodzenie i zasady rozliczeń
1. Wartość przedmiotu zamówienia określona na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia
……… r. wynosi maksymalnie: …………………………..PLN netto plus podatek VAT wg
stawki …………%, co daje wartość …………………PLN brutto
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Miesięczne faktury będą stanowiły sumę iloczynów ilości poszczególnych środków
ochrony indywidualnej i artykułów bhp dostarczonych w danym miesiącu oraz cen
jednostkowych zamawianego asortymentu zgodnych z Ofertą Wykonawcy.
4. Ceny jednostkowe dostarczanego asortymentu środków ochrony osobistej i artykułów
bhp stanowić będą wartości ryczałtowe niepodlegające zmianom zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia …………………...
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną ilość
środków ochrony indywidualnej w oparciu o ceny jednostkowe podane w Ofercie
Wykonawcy.
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6. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionych
faktur na koniec każdego okresu rozliczeniowego za dostawy częściowe, w terminie do
30 dni od dnia jej doręczenia na adres e-mail Zamawiającego: faktury@zgok.olsztyn.pl,
na numer rachunku Wykonawcy umieszczony na fakturze. Podstawą wystawienia faktury
będzie podpisany przez obie Strony Dowód Dostawy. Faktura nieprawidłowo wystawiona
zostanie zwrócona bez obowiązku płatności.
7. Wartość podana w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, w szczególności koszty: załadunku, dostawy, transportu i innych czynności
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wartość podana w ust. 1 obejmuje całość przedmiotu zamówienia.
9. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, będą prowadzone
w PLN.
10.

Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia dyspozycji złożenia polecenia
przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

11.

Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług
(VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP 739-29-54-369.

12.

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług
(VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP …………………
§4
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Wykonawcy należą:
a) sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej i artykułów bhp, w ilości
określonej dla każdego asortymentu przez Zamawiającego w zamówieniach
bieżących przekazywanych Wykonawcy drogą elektroniczną na adres wskazany w
niniejszej umowie (§ 2 ust. 10), w terminie zadeklarowanym w Ofercie Wykonawcy, a
liczonym od daty wysłania bieżącego zamówienia.
W przypadku braków ilościowych Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia
dostawy o brakujący towar w terminie maksymalnie 12 godzin od powiadomienia
przez Zamawiającego o ww. brakach. Asortyment, który nie przejdzie odbioru
jakościowego z wynikiem pozytywnym zostanie uzupełniony przez Wykonawcę
asortymentem, takiego samego rodzaju, o takich samych parametrach w terminie jak
w zdaniu poprzednim. Wszystkie koszty związane z odbiorem jak również wymianą
wadliwych,

niezgodnych

z

zamówieniem

lub

brakujących

wyrobów

ponosi

Wykonawca;
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b) dostarczanie przedmiotu umowy zgodnego z treścią umowy;
c) dostarczenie, na żądanie Zamawiającego, kart charakterystyki dla wskazanego przez
Zamawiającego zamawianego asortymentu;
d) konsultowanie z Zamawiającym na bieżąco wątpliwości związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
e) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów;
f)

każdorazowe pokwitowanie wykonanej dostawy przez Wykonawcę i pracownika
Zamawiającego poprzez podpisanie przez obie Strony Dowodu Dostawy.
§5
Oświadczenia i odpowiedzialność wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalistą w dziedzinie świadczenia dostaw
będących przedmiotem zamówienia oraz posiada wymagane przygotowanie zawodowe,
wiedzę i doświadczenie.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone zadania z zachowaniem najwyższej
profesjonalnej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
3. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość realizacji przedmiotu Umowy.
§6
Termin realizacji przedmiotu umowy
1.

Umowa zostaje zawarta na okres do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.

Poszczególne dostawy będą następować po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania
przez Zamawiającego (drogą elektroniczną na adres wskazany w niniejszej Umowie,
potwierdzonego telefonicznie) w terminie:

2.1.

zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, tj. w terminie
…………………………. liczonym od daty wysłania ww. zapotrzebowania.

3. Czas załatwienia reklamacji: do 12 godzin od wysłania przez Zamawiającego
powiadomienia (e-mail).
§7
Gwarancja
1. Na dostarczony asortyment Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, której
bieg rozpoczyna się od dnia dostarczenia przedmiotu umowy dla Zamawiającego.
2. Wszystkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu i otrzymania
naprawionego asortymentu ponosi Wykonawca.
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3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do:
a) naprawy asortymentu Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni roboczych od daty
pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego;
lub
b) wymiany wadliwego asortymentu Przedmiotu Umowy i dostarczenia, wolnego od wad
w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wady przez
Zamawiającego.
4. Ewentualne reklamacje ilościowe i jakościowe Przedmiotu Umowy będą zgłaszane w
formie pisemnej bądź elektronicznej (e-mail).
5. Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ………
i zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. Całkowita
wartość zabezpieczenia wynosi: ……….PLN (słownie…………………), tj. 5 % kwoty
brutto, o której mowa w § 3 ust 1.

2.

Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30
dni od dnia wykonania Umowy i uznania Umowy przez Zamawiającego za należycie
wykonaną. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni od upływu okresu
rękojmi (tj. 2 lat liczonych od ostatniej dostawy).

3.

Przez uznanie Umowy za należycie wykonaną rozumie się przyjęcie przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń przedmiotu umowy (wyrażone w Dokumentach Dostaw
bez stwierdzonych wad i uwag).

4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym również w okresie gwarancji i
rękojmi.

5.

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest
zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi,
na pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie
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umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia, bez obowiązku wykazywania
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Termin obowiązywania
gwarancji będzie nie krótszy, niż Termin realizacji Przedmiotu Umowy, powiększony o
30 dni.
7.

Gwarancja musi również zawierać klauzule o:
a. zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek
modyfikacja warunków Umowy, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących
Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem),
Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności
wynikającej z gwarancji.
b. rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.
c. treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają wyłącznej właściwości sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Beneficjenta.”

8.

W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu,
Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.

9.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej
wysokości.
§9
Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za wady, niewykonanie lub nienależyte wykonywanie
Przedmiotu Umowy w formie kar umownych.
2. Za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamawianego asortymentu, Zamawiający
uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości 100 PLN liczonej dla danego
zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15%
umownego wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy, określonego w § 3 ust. 1
Umowy.
4. W przypadku opóźnienia się Wykonawcy:
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a) w wymianie wadliwego asortymentu Przedmiotu Umowy, lub
b) w usunięciu wad, lub
c) w naprawie w okresie gwarancji, lub
d) w wymianie wadliwych elementów Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji,
e) wykonania jakiejkolwiek innej czynności stanowiącej Przedmiot Umowy,
- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych w wysokości 100 PLN
za każdy dzień opóźnienia, liczoną osobno za każdy z w/w tytułów dla każdego
zamówienia osobno lub każdej niewykonanej czynności osobno.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za dostarczenie asortymentu
niezgodnego z Załącznikiem nr 3 (OPZ) i/lub Załącznikiem nr 4 (Ofertą Wykonawcy),
w wysokości 100 zł za każdy zamówiony (dostarczony) artykuł (z zastrzeżeniem
możliwości

uwzględnienia

przez

Wykonawcę

reklamacji

zgłoszonej

przez

Zamawiającego).
6. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od
Wykonawcy naprawienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych na zasadach
ogólnych.
7. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu
umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:
1.1. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony
zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego;
1.2. wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający
wykonanie Umowy;
1.3. w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w trybie i ze skutkami tam
wskazanymi;
1.4. w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
umowę i pomimo pisemnego wezwania do właściwego wykonania i wyznaczenia
dodatkowego 7-dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń.
8
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1.5. w przypadku opóźnienia w realizacji choćby części umowy przekraczającego 21 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,
1.6. gdy suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartości

łącznego

wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 (wyjąwszy pkt
1.3.) w terminie miesiąca od daty dowiedzenia się o okoliczności stanowiącej podstawę
odstąpienia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie pisemnego
powiadomienia Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający wypłaci Wykonawcy
wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania
przyczyny odstąpienia.
5. Zamawiający poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy, o ile będzie ono należne.
6. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należy się wyłącznie część wynagrodzenia
za wykonany zakres Przedmiotu Umowy
§ 11
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających
z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie
siły wyższej, powstałej po dacie podpisania Umowy.
2. W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub
okoliczności:
a) na które Strony nie mają wpływu,
b) przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,
c) których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć,
d) których nie można przypisać drugiej Stronie.
3. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu
usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 513 71 01, email:zgok@zgok.olsztyn.pl, NIP 739-29-54-369
zarejestrowana pod nr KRS 0000097877 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki
Kapitał zakładowy wniesiony 31 369 500,00 zł

9

4. Obie Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu
uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich
zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej.
Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności,
jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące
mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od zdarzenia, powiadomić drugą Stronę podając szczegóły
dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich
okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie
kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie,
w

jakim

będzie

to

możliwe

i

będzie

poszukiwał

wszystkich

uzasadnionych,

alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia
wystąpienie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie
otrzyma od Zamawiającego polecenia do takiego działania.
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej przez okres 60 dni, niezależnie od
jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy
z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo złożyć drugiej
Stronie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.
7. Brak powiadomienia w wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę
prawa powoływania się Strony na fakt jej zaistnienia.
§ 12
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie
Strony aneksu do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy istnieje w okolicznościach wskazanych art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przepisy art. 144 ust.
1a-1e, ust. 2-3 stosuje się.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1
(poprzez jego wydłużenie) w przypadku nie wykorzystania w okresie 12 miesięcy
planowanego zakresu zamówienia.
10
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§ 13
Postanowienia końcowe
1. Do Umowy niniejszej stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu
cywilnego.
3. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego
rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy
nimi.
4. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory
wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią, w tym z wszelkich
roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Sąd ten jest również właściwy dla
roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy związanych z bezpośrednią płatnością
przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom.
5. Za zgodą obu Stron, Strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji
(sądowej lub pozasądowej).
6. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.
7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.
8. Podpisując Umowę każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła
ją do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy jak
niniejszy egzemplarz.

______________________

______________________

Zamawiający

Wykonawca
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